
Jehannes Bottema bij de Cuddle box waar de koe haar pas geboren kalf kan aflikken. FOTO LC

gemaakt dat dit een noodzakelijke
ambitie is. Nederland is een grote,
maar ook onzekere markt. Over-
heidsmaatregelen kunnen de sector
van de een op de andere dag langdu-
rig op slot zetten. Bottema wil dat
het buitenland de helft van de omzet
gaat uitmaken. Nu is dat 30 procent.

Als stalinrichter richt Spinder zich
op ligboxen, voerhekken, drinkbak-
ken, mestschuiven en koeverkeer-
hekken. Vorig jaar werd het aanbod
uitgebreid met waterbedden, via de
overname van BUC. Het merendeel

A
l in 2014 maakte Spinder
de verhuizing naar Drach-
ten wereldkundig. Zo er-
gens in 2016 hoopte de

melkvee-stalinrichter de nieuwe fa-
briekshal en showroom in gebruik
te kunnen nemen. De mondiale zui-
velcrisis en de Nederlandse mest- en
fosfaatproblematiek gooiden echter
roet in het eten. In 2016 was de om-
zet gehalveerd tot 7,5 miljoen euro
en moest het bedrijf afscheid nemen
van veertien medewerkers. ,,En dan
kinne jo net ynvestearje yn in ferhu-
zing en in nij bedriuw”, verklaart al-
gemeen directeur Jehannes Botte-
ma.

Inmiddels is de situatie in melk-
veehouderij en zuivel een stuk sta-
bieler en is het personeelsbestand
weer op het oude peil: 43 werkne-
mers. De omzet van Spinder kwam
dit jaar uit op 10 miljoen euro, voor
dit jaar mikt Bottema op 12 miljoen
euro. Om die reden werd begin dit
jaar het oude verhuisplan weer uit
de kast gehaald en gaan vrijdag bur-
gemeester Tom van Mourik en wet-
houder Robert Bakker van Smallin-
gerland de eerste paal in de grond
heien. Daarmee wordt het startschot
gegeven voor een investering van
12,5 miljoen euro. Op een kavel van 6
hectare verrijst een fabriek, kantoor
en showroom van bijna 20.000 vier-
kante meter, gebouwd door Bouw-
groep Noord uit Drachten.

De belangrijkste aanleiding voor
de verhuizing is dat Spinder nu in
Harkema gehuisvest is op twee loca-
ties. ,,En hoe ticht dy lokaasjes ek by-
elkoar sitte, it wurket net effisjint.”
Op de nieuwe locatie denkt Spinder
ook beter uitgerust te zijn om te
kunnen groeien op de buitenlandse
markt. Crisisjaar 2016 heeft duidelijk

van het assortiment ontwikkelt en
produceert het bedrijf zelf. De Spin-
der-producten zijn ,,krekt efkes wat
oars” dan die van de concurrentie,
verklaart Bottema. ,,It is mear troch-

tocht oer wat better is foar ko en
boer.”

Als voorbeeld noemt hij het voer-
hek waar alle bedieningselementen
om een koe of koeien vast te zetten
of los te maken in het bovenste pro-
fiel zijn verwerkt. Of de mestschuif
die niet via een ketting aangetrok-
ken wordt maar door een stevig stuk
touw. ,,It wurket makliker en is ko-
freonliker.” Trots is Bottema daar-
naast op de Cuddle box, een box
waar een koe haar pasgeboren kalf
kan aflikken en de boer de biest kan

melken. Koe en kalf zijn er maar een
half uurtje, maar dit verblijf blijkt
voor beide van groot belang te zijn.
Het kalf ontwikkelt zich beter en de
koe verliest vlotter haar nageboorte
waardoor de infectiedruk afneemt.

De eerste paal gaat vrijdagmorgen
al om zeven de grond in. Voor dit
vroege tijdstip is gekozen om geza-
menlijk te kunnen ontbijten met
werknemers, bouwvakkers en ande-
re gasten. ,,Ik sei al: by Spinder dogge
wy it krekt efkes wat oars. Wy moat-
te earst bouwe. Dat grutte feest
komt letter wol.’’

AAN DIRK VAN DER MEULEN

Net even wat anders
Ruim 45 jaar is
Spinder Stalin-
richting – nu Dai-
ry Housing Con-
cepts geheten –
verbonden aan
Harkema. Het be-
drijf maakt zich
op voor een ver-
huizing naar
Drachten om
meer groei te kun-
nen realiseren,
vooral in het bui-
tenland. Vrijdag
gaat de eerste paal
de grond in.

Stalinrichter wil
minder afhankelijk
worden van
Nederland
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Spinder Stalinrichting werd in 1973
opgericht door Tjip Spinder die eerder
furore maakte met het kippenbrilletje
om pikkerij te voorkomen. In 1995
verkocht de familie Spinder het be-
drijf aan vier managers onder wie de
Limburger Hubèr Timmermans die
later grootaandeelhouder werd. Tim-
mermans doet de komende jaren
fasegewijs het bedrijf over aan Jehan-
nes Bottema uit Opeinde die twee
jaar geleden overkwam van melkma-
chinefabrikant DeLaval. Bottema
reisde wekelijks met het vliegtuig
naar Stockholm en kan nu op de fiets
naar het werk.

Van DeLaval
naar Spinder

Impressie van de beoogde nieuwe vestiging in Drachten.


